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ماهنامــه مســتقل دانشــجویی چرخه، پــس از فعالیت 
مــداوم و بــدون وقفــه، بــه عنــوان فعال تریــن نشــریه 
ــران جشــن د وســالگی  ــی دانشــگاه ته ــس  فاراب پردی

خــود را در آبــان ۹۹ برگــزار می کنــد .
تــاش گــروه چرخــه در راســتای اعتــای بعــد 
فرهنگی-اجتماعــی محیــط دانشــجویی و دانشــگاهی 

اســت.
ــد  ــجویان، دغدغه من ــم دانش ــائل مه ــه مس ــه ب توج
از  دوری  جامعــه،  اجتماعــی  حــوزه  در  بــودن 
شــعارهای عــوام فریبانــه در جهــت جــذب مخاطــب و 
عــدم جهت گیــری  سیاســی از جملــه مــواردی  اســت 
کــه در ایــن د وســال بــرای گــروه چرخــه بــا اهمیــت 
ــماره و دو  ــه ۹ ش ــذرا ب ــی گ ــا نگاه ــت و ب ــوده اس ب
ویژه نامــه منتشــر شــده بــه ایــن مهــم پــی خواهیــد 

بــرد.
ــوان  ــه عن ــجویی از آن  ب ــریات دانش ــی نش در معرف
ــجویان و  ــد و آراء دانش ــان عقای ــرای بی ــی ب تریبون
ــکات درون  ــائل و مش ــان مس ــرای بی ــی ب بلندگوی
دانشــگاهی و درســطحی وســیع تر و در جامعــه  یــاد 

شــده اســت.
ــزار بــرای  انتشــار یــک نشــریه دانشــگاهی را یــک اب
ــد و  ــایی کرده ان ــگاه شناس ــک دانش ــود ی ــان وج اع
رســالت اصلــی آن را روی آوردن بــه ترویــج عقانیت، 
هدایــت و راهنمایــی بــرای از بیــن بــردن مشــکات و 

اســتفاده از عقــل جمعــی اســت.

بــــــسـم
 الــلــــــه
 الرحــمن
الرحـــیم
بنام پروردگار ایرانزمین

ای مرد، هرکه هستی و از هرکجا که می آیی، همانا می دانم که می آیی. بدان 
که من کوروش هستم، آن کس که امپراتوری را برای پارسیان به ارمغان 
آورد )پس احترام گذار( و بر این تکه ی کوچک از خاک که استخوان هایم را 
در بردارد یورش نبر.
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در  و  خارق العــاده  ســاختاری  مغــز 
عیــن حــال پیچیــده دارد کــه از میلیاردهــا 
ــده  ــاخته ش ــورون( س ــی )ن ــه ی عصب یاخت
ــه  ــمتی ب ــتانداران قس ــِز پس ــت. در مغ اس
در  کــه  دارد  وجــود  نئوکورتکــس   نــام 
ــت.  ــر اس ــودات بزرگت ــه موج ــان از بقی انس
ــادوی  ــان ج ــس هم ــت نئوکورتک در حقیق
ــق  ــت خل ــان قابلی ــه انس ــه ب ــت ک نهانی س
ــد.  ــدن می ده ــری و تم ــار هن ــیقی، آث موس
البتــه مغــز انســان بخــش دیگــری دارد کــه 
کمتــر شــناخته شــده امــا بســیار تاثیرگــذار 
ــان ها و  ــن انس ــه بی ــش ک ــن بخ ــت. ای اس
ــی   ــات مشــترک اســت، مغــز خزندگان حیوان
ــای  ــت رفتاره ــه مدیری ــه وظیف ــام دارد ک ن

ــم  ــیدن و تنظی ــس کش ــد نف ــی مانن غریض
دمــای بــدن را دارد. مغــز خزندگانــی باعــث 
ــت  ــز و رقاب ــونت آمی ــای خش ــروز رفتاره ب
انســان ها بــا یکدیگــر می شــود. یکــی از 
مشــکاتی کــه ایــن بخــش مغــز پیــش پــای 
مــا  کوتاه فکری ســت.  می گــذارد،  انســان 
ــه در  ــی ک ــتفاده از داده های ــا اس ــان ها ب انس
اختیــار داریــم، می توانیــم آینــده ی نزدیــک 
را پیش بینــی کنیــم؛ در حالــی کــه آینــده ی 
دور بــرای مــا کم اهمیت تــر اســت. گویــا 
مغــز انســان ماننــد ســخت افزاری کهــن 
ســال  میلیون هــا  طــول  در  کــه  اســت 
ــال  ــن ح ــا در عی ــرده ام ــز ک ــری ناچی تغیی
ــای  ــداوم در بازه ه ــور م ــه ط ــزار آن ب نرم اف

کوتــاه زمانــی بــه روز شــده و داده های جدیــد 
می شــوند.  قدیمــی  داده هــای  جایگزیــن 
ــه  ــا ک ــن داده ه ــم ای ــد ببینی بیایی
ــریت  ــرفت بش ــداوم پیش ــث ت باع

ــتند؟ ــه هس ــوند، چ می ش
در واقــع ایــن داده هــا تجربیــات انســان در 
هــر لحظــه از زندگی ســت. در ســفِر زندگــی، 
تجربــه ای  و  چالــش  قلــه،  هــر  از  پــس 
جدیــد نهفتــه اســت. از میــان ایــن اتفاقــات 
ــا  ــیرین وصــال ی ــره ی ش ــه خاط ــوان ب می ت
طعــم تلــخ جدایــی اشــاره کــرد یا  شکســتی 
ننگیــن و پیــروزی شــکوهمند پــس از آن را 
یــادآور شــد. انســان بــرای ســربلندی در این 
ــا اســتفاده از داده هــای موجــود  چالش هــا، ب
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و عبــرت گرفتــن از خاطــرات ســفرهای 
ــی  ــتورالعمل ها و خوارزمی های ــین، دس پیش
در  و  می کنــد  تعییــن  را   )Algorithm(
ــد.  ــرار می ده ــی اش ق ــور زندگ ــته ی ام هس
ــی  ــن گروه ــتورالعمل ها بی ــن دس ــی ای گاه
از مــردم مشــترک اســت کــه در آن صــورت 
بــه آن ســنت می گوییــم. ممکــن اســت 
مردمــی بــه حــدی از پیــروی نکــردن ســنت 
ــی افراطــی  ــه خیل ــه خــورده باشــند ک ضرب
ــه  ــال آن ب ــه انتق ــد. البت ــروی کنن از آن پی
نمی کننــد؛  فرامــوش  را هرگــز  فرزنــدان 
هرکــس  نــزد  شــخص  عزیزتریــن  زیــرا 
فرزنــد اوســت. ایــن راهبــرد بســیار ناکارآمــد 
ــا  ــل ب ــر نس ــای ه ــش ه ــون چال ــت چ اس
نســل دیگــر تفــاوت دارد. خصوصــاً در عصــر 
مــدرن کــه جامعــه هــر روز دســتخوش 
ــه  ــور ک ــان ط ــت. هم ــدید اس ــرات ش تغیی
برنامــه ی ضــد ویــروس بایــد همیشــه بــرای 
مقابلــه بــا ویروس هــا و بدافزارهــا بــه روز 
باشــد، قوانیــن و عــرف بایــد انعطاف پذیــر و 

ــد. ــه باش ــای روز جامع ــص نیازه مخت

زیــاد از تاثیــرات منفــی ســنت گرایی 
ــی راه  ــم ول ــت کردی ــه صحب در جامع
ــی در  ــر ناگهان ــاید تغیی ــت؟ ش ــل چیس ح
ــا  ــر باشــد، ام ــه کاری ســخت و زمان ب جامع
ــم  ــم می بینی ــر بروی ــه فرات ــک مرحل ــر ی اگ
ــری  ــای کوچک ت ــه از واحده ــر جامع ــه ه ک
بــه نــام خانــواده تشــکیل شــده اســت. 
مراتــب  بــه  خانــواده  در  تغییــر  ایجــاد 
آســان تر از تغییــر در کل جامعــه اســت. 
در نهایــت بــا تغییــر و اصــاح اعضــای 
ــاح  ــام را اص ــوان کل نظ ــام می ت ــک نظ ی
ــی،  ــواده ایران ــه در خان ــت ک ــرد. دیری س ک
فرزنــدان هیزمــی بــرای زنــده نگــه داشــتن 
آتــش ســنت هســتند و بــدون اینکــه ردپایی 
از خــود بــر گــذرگاه تاریــخ بگذارنــد، در 
مردابــی بــه قدمــت هــزاران ســال در حــال، 
نهایــت  درجــا می زننــد. ســنت گرایی در 
ــرا  ــود زی ــد می ش ــل بع ــف نس ــث ضع باع
یــک ســنت کهــن کاربــرد خــود را در برابــر 
عوامــل جدیــد از دســت می دهــد و جوانــان 
ــد و  ــژه ای ندارن ــه راه حــل وی ــد ک نســل بع

ــل  ــرو ســنت های کهــن هســتند، در مقاب پی
آســیب ها بی دفــاع خواهنــد مانــد.

یکــی از مشــکاتی کــه تربیــت نادرســت در 
فرزنــدان پدیــد مــی آورد، حــس عــدم اعتماد 
اســت. عــدم اعتمــاد بــه کســانی کــه خواهان 
کمــک بــه مــا هســتند و می تواننــد نحــوه ی 
ــم  ــه می خواهی ــی را ک ــه چیزهای ــیدن ب رس
ــن عــدم اعتمــاد  ــد. ای ــا آمــوزش دهن ــه م ب
دوسویه ســت زیــرا اگــر بخواهیــم بــه کســی 
کمــک هــم کنیــم، فــرد مقابل بــه مــا اعتماد 
ــم  ــه می خواهی ــد ک ــان می کن ــدارد و گم ن
بــه او صدمــه بزنیــم. تــرس از این کــه همــه 
انســان ها قصــد حملــه بــه مــا و نابــودی مــا 
ــر این کــه  ــاور ب ــا ب ــد ی و باورهایمــان را دارن
ــه  ــاً بقی ــه زد قطع ــا صدم ــه م ــر کســی ب اگ

هــم همیــن کار را خواهنــد کــرد، منجــر بــه 
محافظــه کاری افراطــی می شــود. 

احســاس بــی ارزش بــودن یکــی دیگــر 
ــعه  ــا آن، توس ــه منش ــت ک ــکات اس از مش
ــک  ــن ی ــی اســت. ای ــرد در کودک ــن ف نیافت
ــه  ــه هیچ وج ــه ب ــت ک ــی اس ــف اساس ضع
خودمــان  بــه  خودارزیابــی  اجــازه ی 
نمی دهیــم و بــه افــراد دیگــر بــرای ارزیابــی 
خــود وابســته می شــویم. ممکــن اســت ایــن 
افــراد کــه شــامل خانواده، سیســتم آموزشــی 
صاحیــت  اصــًا  می شــوند،  جامعــه  و 
ســنجش مــا را نداشــته باشــند. در جامعــه ای 
ســنت گرا قطعــاً صاحیــت آن را ندارنــد. 
زیــرا بــا ارزیابــی غلطشــان تمــام توانایی های 
ــب فرصــت  ــن ترتی ــرد را می کشــند و بدی ف
تغییــر و پیشــرفت را از او می گیرنــد. در 
ــد  ــه در کالب ــم ک ــلی را می بینی ــت نس نهای
مــرده نســل دیــروز زندگــی می کنــد بــدون 
ــد.  ــکار خاصــی نشــان ده ــچ ابت ــه هی این ک
ــر  ــی ب ــا کرم ــس  ی ــده ای در قف ــد پرن مانن
ســر قــاب؛ وجــود دارد امــا وجــودش هیــچ 

ــق اســت!   مطل

ــا  ــه ب ــده ک ــش آم ــن پی ــرای م ب
ــی کــه  افــراد جدیــدی آشــنا شــده ام و زمان
ــا  ــد، ب ــی برده ان ــن پ ــه ســاز زدن م ــا ب آن ه
ــن  ــد: »کاش م ــرت آمیز گفته ان ــی حس لحن
ــو بنــوازم.« و مــن  هــم می توانســتم مثــل ت
ــالم  ــه دو دســت س ــیده ام ک ــواب پرس در ج
داری و از نظــر ذهنــی هــم از مــن قوی تــری. 
ــل  ــی »مث ــا جمات ــری؟ ب ــاد نمی گی ــرا ی چ
پــدرم اجــازه نمی دهــد« یــا »اگــر ســاز 
بــه خانــه ببــرم پــدرم آن را می شــکند« 
روبــه رو شــده ام. ایــن فقــط یکــی از باورهــای 
ــت:  ــوال اس ــن س ــرای م ــت. ب ــه اس احمقان
ــه دار  ــرای بچ ــر را ب ــه دردس ــن هم ــرا ای چ
شــدن و تربیــت فرزنــدان تحمــل می کنیــم؟ 
ــی  ــی ب ــده بچــه دار شــدن چیســت، وقت فای
ــای  ــی، ســنگدالنه بچه ه ــل منطق ــچ دلی هی
خــود را ســاخی می کنیــم. فرزندکشــی 
ــفته بازار  ــه در آش ــت ک ــی اس ــن دیرین آیی
ــد  ــن بای ــادی دارد. والدی ــتری زی ــا مش دنی
ــرای پیشــرفت و رشــد فرزندانشــان خــود  ب
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ــدای  ــدان ف ــون فرزن ــا اکن ــد ام ــدا کنن را ف
حفــظ ســنت های قدیمــی پــدران خــود 
در   )Kronos( کرونــوس  ماننــد  می شــوند؛ 
ــود را  ــدان خ ــه فرزن ــی ک ــانه های یونان افس

ــد.   ــام کنن ــه او قی ــادا علی ــد مب می بلعی

ــور  ــد ظه ــان نیازمن ــدرن، انس در دوران م
ــده  ــل آین ــه نس ــبت ب ــق نس ــقی عمی عش
اســت. تنهــا عشــق اســت کــه انســان را وادار 
ــق  ــن عش ــد. ای ــتگی می کن ــه ازخودگذش ب
ــل های  ــد نس ــتر رش ــتگی بس و ازخودگذش
ــک  ــی کوچ ــد و قدم ــم می کن ــد را فراه بع
ــول  ــه ق ــود. ب ــد ب ــل بشــریت خواه در تکام
ــور  ــت. ج ــد شس ــم ها را بای ــهراب: »چش س
ــگاه  ــنت ن ــار س ــد« آری غب ــد دی ــر بای دیگ
ــت.  ــرده اس ــی ک ــه کوتاه بین ــوده ب ــا را آل م
اگــر ایــن نســل کامــًا بــه روش نســل 
چیــزی  بی شــک  کنــد،  زندگــی  قبــل 
ــان  ــرد. انس ــد ک ــه نخواه ــریت اضاف ــه بش ب
ــز را  ــه چی ــا هم ــت ام ــرواز اس ــیار بلندپ بس
ــت  ــدود بدس ــر مح ــن عم ــود در ای نمی ش
آورد. خودخواهــی مــا نبایــد مانــع آینــدگان 
ــود.  ــود ش ــداف واالی خ ــه اه ــیدن ب از رس
اگرچــه عمــر مــن کوتــاه اســت و تکنولــوژی 
عصــر حاضــر محــدود امــا نســل بعــد از مــن 
پتانســیل ایــن را دارد کــه چیــزی را کشــف 
کنــد کــه هیچ کــس تــا بــه حــال آن را 
نیافتــه اســت. بــه جــای این کــه ماننــد انــگل 
ــم،  ــه کنی ــان تغذی ــای فرزندانم از توانایی ه
بایــد از جــان و دل خــود بــرای پیشــرفت آن 
هــا مایــه بگذاریــم. از سیاســت و علــم گرفته 
ــم  ــروز می بینی ــه ام ــر، آنچ ــا فلســفه و هن ت
آخــر خــط نیســت. یــک عالــم ناشــناخته و 
ــد کشــف  ــه نیازمن ــود دارد ک ــت وج بی نهای
شــدن اســت. بایــد عاشــق بــود، عشــق تنهــا 

ــت اســت. ــای ابدی به

ــنت  ــه س ــی، قلع ــاحل زندگ در س
ــواج  ــه ام ــوم بی رحمان ــت هج تح
ــت آن  ــه مرم ــار ک ــر ب ــت. ه ــان اس زم
ــهمگین تر  ــی س ــد، موج ــام می رس ــه اتم ب
از قبــل حملــه ور مــی شــود و آن را بــا 
خــاک یکســان می کنــد. دلــی شــجاع و 

ــن عمــر بیهــوده را  عاشــق می طلبــد کــه ای
رهــا بکنــد زیــرا مــی دانــد کــه نمــی توانــد 
جلــوی تغییــر را بگیــرد. بایــد بــا آغــوش بــاز 
ــا  ــه دری ــت و دل ب ــواج رف ــتقبال ام ــه اس ب
زد. ســرانجام هرچــه پیــش بیایــد خــود را بــا 
ــم داد. افسوســی نیســت  ــق خواهی آن تطبی

اگــر در ایــن راه بــه هــدف مطلــوب نرســیم. 
ــر  ــه نســل دیگ مشــعل بشــریت از نســلی ب
منتقــل می شــود و نســل بعــد مســؤلیت 
سرنوشــت خــود را بــر عهــده خواهــد گرفــت 
ــر اســاس شــرایط موجــود قــدم خواهــد  و ب

ــت. برداش

کیوان/کرونوس درحال خوردن فرزندش
فرانسسکو گویا



ــرن  ــز ق ــن پایی ــه آخری ــه شــا روشــنفکرانی ک ســام ب

 )Profile( ُرخ منــای  می گوییــد،  تربیــک  هــم  بــه  را 

هــوا،  شــدن  رسد  بــا  و  می گذاریــد  پاییــزی  بــرگ 

ــایگانی  ــعادت ش ــه س ــوش ب ــید و خ ــو می نوش اسپرس

کــه قابلیــِت حفــظ کــردن شــعر »پاییــز اومــده پــی 

نامــردی« رو داریــد. مــِن معمولــی امــا ایــن آخریــن 

ــر را  ــرا کول ــه چ ــِی این ک ــا ناراحت ــم ب ــرن را ه ــز ق پایی

می کنــم  خامــوش  می شــود،  رسدم  می کنــم  روشــن 

گرمــم می شــود و یــخ زدِن دســت و پاهایــم و افرسدگــی 

ــِی دو  ــکل بی عاقگ ــه ش ــن ب ــرای م ــایگان ب ــزی ش پایی

برابــر شــده نســبت بــه حضــور در کاس آغــاز می کنــم. 

ــا بحــث شــیرین حضــور در کاس هــا: هــان طــوری  ام

ــری الکرتونیــک  کــه مســتحرض هســتید، ســامانه ی یادگی

بهرتیــن دانشــگاه ایــران واقــع در قــم بــا متــد دانشــگاه 

ســوربن )هانــی کــه درخــت دارد و تــازه یــک در 

بــزرررگ دارد کــه فرانســه نــدارد!(، تغییــرات بســیار 

ــه مناســبت آغــاز ســال تحصیلــی پشــت رس  ــادی را ب زی

ــاالت«  ــار و احت ــال درس »آم ــرای مث ــته اســت؛ ب گذاش

ــره ی  ــزِی دایره دای ــر فانت ــا تصوی ــته ب ــرم گذش ــه در ت ک

قرمــز بــود، در تــرم جدیــد طــی حرکتــی تحســین برانگیز 

بــا کیفیــت بــاالی گرافیکــی، نزدیــک بــه منونه هــای 

خارجــی کمپانــی دیزنــی و پیکســار، بــه لوزی لــوزی 

ــی مربعــی  ــزی گل گل ــر فانت ــه و تصاوی ــر یافت ســبز تغیی

ــه  ــاه حــال دانشــجویان ب ــت رف ــه جه آبرنگــی و بته جق

ایــن مجموعــه اضافــه شــده اســت. در کنــار همــه ی ایــن 

ــمندانه ای  ــور هوش ــز به ط ــتار نی ــکل نوش ــرات، ش تغیی

ــوان درس  ــر عن ــاً اگ ــرده؛ مث ــر ک ــامانه تغیی ــن س در ای

ــرم  ــن ت ــود، ای ــاالت« ب ــار و احت ــرم گذشــته »آم شــا ت

بــه شــکل »آمــار    و    احتــاالت« نوشــته شــده اســت. 

علی رغــم متــام ایــن تغییــرات بنیادیــن و زیرســاختی در 

ــان  ــران و تاش هــای گســرتده متولی ــن دانشــگاه ای بهرتی

ــه  ــود دارد ک ــی وج ــکات کوچک ــازی، مش ــس مج تدری

ــایت باعــث می شــود  ــر شــگرف شــکل س ــت تغیی اهمی

به رسعــت از آن هــا عبــور کنیــم؛ مثــاً نبــود صــدا و 

ــه ی  ــر، صحن ــود تصوی ــورت وج ــتاد و در ص ــر اس تصوی

آهســته بــودن حــرکات اســتاد. گاهــی هــم کاس کاً 

ــرای اســاتید  ــوان درس تدریســی ب برگــزار منی شــود و عن

در ســامانه موجــود نیســت کــه فــدای رس شــا عزیــزان! 

ــد. ــر نکنی اصــاً بهــش فک

پیش بینــی مــا ایــن اســت کــه معضــات دانشــگاه، چــه 

مجــازی چــه حضــوری، روز ســی وپنجم مــاه در ســاعت 

ــاز  ــه »ب ــه ک ــد و خاص ــد ش ــل خواه ــج ح ــت و پن بیس

می شــه ایــن در. صبــح می شــه ایــن شــب. صــرب داشــته 

بــاش« #شــهرزاد

دیگــر،  فرعــی  و  کم اهمیــت  بســیار  یــک مشــکل 

خطاهــای جدیــد رومنایــی شــده در ســامانه بهرتیــن 

دانشــگاه ایــران اســت؛ مثــل: خطــا در ارتبــاط بــا کاس 

مجــازی. لطفــا رفــرش کنیــد! و مــا یــک روز کامــل رفــرش 

کردیــم و رفــرش کردیــم و رفــرش کردیــم... اگــر شــا بــه 

ــا  ــدید، م ــور وارد کاس ُش ــده در روز مذک ــوان خوانن عن

هــم وارد شــدیم. در روزهایــی هــم کــه وارد می شــدیم، 

مــا  بــر  باســتان  یونــان  در  مجــازی  کاس  الهــه ی 

ــی  ــه صــورت آزمایشــی و تصادف خشــمگین می شــد و ب

هــر بــار یکــی از دانشــجویاِن تنبــل، خوابیده برجــای 

ــه  ــل ب ــه متص ــت کاس )ک ــه حرم ــبت ب ــی ادب نس و ب

ــد  ــی در کاس رشکــت منی کنن ــت ناســا هســتند ول اینرتن

و در حــال ایران گــردی و مهانــی رفــن و عشــق و حــال 

هســتند( را از کاس بیــرون می انداخــت و از مــا قربانــی 

ــه  ــر ب ــی دیگ ــرای گروه ــه ب ــن اله ــم ای ــت. خش می گرف

ــرد. ــور می ک ــپ ظه ــه تای ــی ب ــدم دسرتس ــکل ع ش

امــا از ایــن مشــکات کم اهمیــت کــه عبــور کنیــم بــه 

سامانۀ
بی سامان

مســئله ی بســیار جزئــی دیگــری می رســیم: آزار دانشــجو 

در کاس مجــازی! میــان مســئولین چــه گذشــت کــه 

ــرم  ــر از ت ــر و مهم ت ــرم محوری ت ــن ت ــاب ای حضــور و غی

حضــوری شــده اســت؟ آیــا دانشــجویانی کــه در مناطقی 

از کشــور ســاکن هســتند کــه بــه اینرتنــت دسرتســی 

بــه زوریــخ مهاجــرت کرده انــد؟  تــرم  ایــن  ندارنــد، 

ــن  ــا را در ای ــاح م ــگاه ص ــئوالن دانش ــا مس ــه حت البت

امــر دیده انــد. بــه رضس قاطــع یــا اینرتنــت متامــی 

روســتاها 5G شــده اســت یــا هــان گزینــه اول صحیــح 

 .)Inshallah( هســتیم  زوریــخ  در  همگــی  و  اســت 

ــم چــرا اســاتید زوریخــی روز کاسشــان را  فقــط منی دان

ــه  ــه دوشــنبه، از دوشــنبه ب ــدون اطــاع از سه شــنبه ب ب

پنج شــنبه، از شــنبه بــه جمعــه، از ســاعت هشــت بــه ده، 

از ده بــه پنــج و از پنــج بــه نــه تغییــر می دهنــد. حتی در 

گل کوچیــک هــم کــه تعویــض بی نهایــت دارد ایــن حجــم 

ــی  ــجویان زوریخ ــت دانش ــود. وق ــده منی ش ــوع دی از تن

انــگار اصــاً اهمیتــی نــدارد )بنــدگان خــدا( و اصــاً مهــم 

نیســت اگــر دانشــجویان زوریخــی کار پاره وقــت داشــته 

باشــند. بــه قــول آن خانــوم »شــال ســفید«پوش در صــدا 

و ســیا: »خــدا رو شــکر کــه ســاعت کاســا عــوض 

ــم  ــداد عل ــک بام ــاعت ی ــی س ــم حت ــه و می تونی می ش

ــوب  ــا دوســتان و اســاتید از ســامانه ی محب ــم و ب بجویی

ــن  ــاک، محبوب تری ــد از تیک ت ــه بع ــرن )ELearn( ک ایل

اپلیکیشــن زوریــخ اســت اســتفاده بکنیــم.« فقــط یــک 

ســوال: چــرا در زوریــخ از برنامه ریــزی بهرتیــن دانشــگاه 

ــد؟!؟! ــه وام منی گیرن ــد فرانس ــا مت ــران ب ای
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ــاره اش  ــر نگرشــی درب ــه ه ــه ب ــنیده ایم. کســی ک ــی ش ــاه جســور و ماجراجــوی مقدون ــی از پادش ــاکان نام ــا کم ــه ی م هم
ــرای همیشــه تغییــر داد. در جهــان غــرب او را اســکندر کبیــر می نامنــد و  در  قائــل باشــیم می پذیریــم کــه تاریــخ تمــدن را ب
ــا مرتبــه ی  ــد و گاه شــاهزاده ی ایرانــی و حتــی در جایــی او را ت ــران نیــز او را گاه گجســتک )ملعــون( خوانده ان طــول تاریــخ ای
ــه اســکندر افســانه ای دارم. ــل اســکندر تاریخــی، ب ــر تبییــن چگونگــی تبدی ــاش ب ــن نوشــتار ت ــد. در ای ــاال می برن پیامبــری ب

ــارک، دیــودوروس سیســیلی و ژوســتین بســیار  ــان، پلوت ــاره نبرد هــا و فتوحــات او، مورخــان یونانــی و رومــی چــون آری درب
گفته انــد. ایــن اشــاره را بایــد کــرد کــه همــه آنچــه همراهــان اســکندر نوشــته اند امــروزه در دســترس نیســت. از جمله کالیســتنس 
کــه بعدتــر دربــاره او نیــز می گوییــم. عمــده مطالبــی کــه بــه مــا رســیده نقــل قــول از همراهــان او می باشــد و دربــاره مــواردی 
هــم در ایــن منابــع اختافاتــی وجــود دارد کــه در ایــن نوشــتار نمی گنجــد. هــدف مــا در ایــن جــا بررســی نگــرش ایرانیــان بــه 
اوســت. چــرا کــه در طــول تاریــخ ایــران، هیــچ مهاجمــی نبــوده کــه بــه ایــن انــدازه جهت گیری هــا نســبت بــه او متناقــض باشــد.

ــم:  ــه می ده ــودش ارائ ــه خ ــه زمان ــبت ب ــت او نس ــتگاه او و وضعی ــاره خاس ــی درب ــی، توضیح ــث اصل ــه بح ــش از ورود ب پی
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جانشــین  و  فرزنــد  اســکندر، 
ــدر  ــاه مقت ــی ، پادش ــپ دوم مقدون فیلی
ــته  ــس از کش ــه پ ــود ک ــه ای1  ب مقدونی
شــدن پــدر، بــه پادشــاهی مقدونیــه 
قدرتمنــدی رســید کــه پــدرش بــرای او 
بــه ارث گذاشــت. بــا بــه قــدرت رســیدن 
تحــت  یونانیــان  از  بســیاری  فیلیــپ 
تســلط پادشــاهی مقدونیــه قــرار گرفتــه 
درگیری هــای  مدتهــا  بعــد  و  بودنــد 
ــلطه  ــت س ــا تح ــره تقریب ــی، باالخ داخل
یــک پادشــاهی قدرتمنــد قــرار گرفتنــد. 
اســکندر نیــز راه پــدر را ادامــه داد و ایــن 
تســلط را کامــل نمــود. هر چنــد کماکان 
بــرای دیگــر دولت-شــهرهای یونانــی 
ــم  ــان را ه ــه آن ــان ک ــن مردم تســلط ای
مثــل ســایر دشــمنان خارجــی خــود بربر 
ــی  ــود و حت ــخت می نم ــد س می خواندن
قبل تــر از پارســیان برابــر مقدونیــان، 
ــر  ــه ه ــد. ب ــتار کمــک شــده  بودن خواس
روی پــدر و پســر بــر یونــان کامــا 
ــاز  مســلط شــدند. خــود اســکندر در آغ
لشکرکشــی هایش عاقــه زیــادی بــه 
ــتای  ــت و در راس ــی داش ــگ یونان فرهن
ــی  ــروز گام بزرگ ــان آن ــازی جه یونانی س
برداشــت. بــا شکســت دادن بــزرگ تریــن 

1_ پادشــاهی مقدونیــه، تــا قبــل از فیلیــپ دوم در 
ــه  ــر منطق ــی ب ــهرهای یونان ــایر دولت-ش ــار س کن
ــان  ــه هم ــی ب ــر کل ــوده و از نظ ــم ب ــی حاک کوچک
ــیار از  ــا بس ــته منته ــق داش ــی، تعل ــگ یونان فرهن
ســایر دولت-شــهر هــا ضعیف تــر بــوده و مردمانــش 
همــان آداب کهــن را در خــود انجــام می دادنــد 
ولــی بــا بــه قــدرت رســیدن فیلیــپ از حیــث 
نظامــی بســیار قدرتمنــد شــدند و توانســتند تقریبــا 

ــد. ــو درآورن ــه زان ــر را ب ــهرهای دیگ دولت-ش
ــان  ــه می ــه ب ــت از مقدونی ــی صحب ــن وقت بنابرای
ــروزی را در  ــان ام ــق یون ــی از مناط ــم، یک می آوری
ــز کــه در  ــه شــمالی نی ــه مقدونی ــم . البت نظــر داری
آن  در  پایونیــا خوانــده می شــد  فیلیــپ  زمــان 
بــازه زمانــی نیــز بــه حــوزه فرهنگــی یونــان تعلــق 
داشــت ولــی بــا مهاجــرت اســاو هــا کــه بــه قــرن6 
میــادی برمی گــردد تمــدن اســاوی بــر ایــن 
ناحیــه چیــره گشــت و اکنــون نیــز ایــن کشــور بــه 

همیــن حــوزه تمدنــی اســاو باز می گــردد. 

قــدرت آن روزگار یعنــی هخامنشــیان 
تــا  امپراطــوری  بزرگتریــن  توانســت 
زمــان خــود را تشــکیل دهــد.در ایــن راه 
ــد بســیار  ــراوان دی هــر کجــا مقاومــت ف
کشــت و در مقابــل در جاهایــی کــه 
تســلیم می شــدند رفتارهــای خشــن 
افــرادی چــون چنگیــز و تیمــور را انجــام 
ــی  ــبتا خوب ــار نس ــردم رفت ــا م ــداد و ب ن
داشــت. شــهرهای بســیاری در ایــران 
بــزرگ و مصــر ســاخت کــه همــه را 
مشهورترینشــان  نامیــد.  اســکندریه 
اســکندریه مصــر و هــرات می باشــند 
کــه تــا کنــون هــم برجــا مانده انــد. 
ــزرگ  ــران ب ــی در مصر،ای ــگ یونان فرهن
ــه  ــدا کــرد. البت ــادی پی ــوذ زی ــد نف و هن
ســاختار اداری هخامنشــیان را همچنــان 
حفــظ نمــود بــا ایــن تفــاوت کــه اداره آن 
در دســت یونانیــان قــرار گرفــت. در واقع 
بــا ایــن کار او منطقــه ی هخامنشــیان را 
ــر  ــرد. ه ــد ک ــی متح ــه یونان ــا منطق ب

ــت  ــم می یاف ــی ه ــی قیمت ــی و ش گنج
آنهــا را بــه یونــان ارســال می کــرد.

بــا ایــن همــه خــود اســکندر، در 
ــی  ــگ ایران ــه فرهن ــش ب ــی فتوحات ط
عاقــه زیــادی پیــدا کــرد. بعــد از مدتــی 
ــید،  ــیان را می پوش ــای هخامنش لباس ه
همچــون شــاهان ایرانــی ســلطنت را 
ودیعــه الهــی دانســت و ســننی کــه 
ــه  ــود، ب ــاهان خ ــر ش ــران براب ــردم ای م
پســندیده  بســیار  را  می آوردنــد  جــا 
می کــرد  فراوانــی  تــاش  دانســت. 
بداننــد  هخامنشــیان  وارث  را  او  کــه 
دختــر  از جملــه  ایرانــی  وهمســرانی 
ــی  ــرد. حت ــار ک ــوم را اختی ــوش س داری
ــان  ــن ســران ســپاه و زن ــی بی ازدواج های
ــه  ــه البت ــورت داد ک ــارس ص ــراف پ اش
ایــن ازدواج هــا دوام زیــادی نیافــت.2

2 _ البتــه ســلوکوس، موســس امپراطــوری ســلوکی، 
همچنــان بــه ایــن ازدواج پایبنــد مانــد و می تــوان از 

فیلیپ دوم
از مجموعه »اسکندر«
خوآن فرانسیسک الیوراس



بــرای برخــی مناطــق ســاتراپهای 
ــا  ــران را ب ــاه ای ــت. ش ــی می گماش ایران
ــد  ــی فهمی ــود و وقت ــاک نم ــرام خ احت
کــه نگهبانــان مقبــره کــورش بــه جســد 
آســیب زده انــد، خاطیــان را مجــازات 
ــه  ــت ک ــود خواس ــار خ ــرد و از معم ک
3 کنــد.  تزییــن  را  کــورش  آرامــگاه 

ــان  ــرای یونانی ــن ب ــال ای ــر ح ــه ه ب
بســیار ناخوشــایند بــود کــه پادشاهشــان 
اینگونــه خــود زیــر نفــوذ فرهنگــی قــرار 
گرفــت کــه چنــدی  پیــش فرمانروایانــش 
ایــن  از  بعــد  بــود.  داده  شکســت  را 
صــورت  او  قتــل  بــرای  تاش هایــی 
ــن  ــد. ای ــق می مانن ــه ناموف ــرد ک می گی
ــش از  ــه ی بی ــکندر و ادام ــای اس رفتاره
ــی  ــربازان مقدون ــی ها س ــد لشکرکش ح
ــوری  ــه ط ــود. ب ــوده ب ــرخورده نم را س
ــرک  ــه ت ــل ب ــا می ــی آنه ــه در اقدام ک
ــن  ــدن ای ــا دی ــکندر ب ــتند و اس او داش
ــی  ــربازان ایران ــان و س ــئله فرمانده مس
ــه  ــی ب ــه منته ــت ک ــود گماش ــرای خ ب
عذرخواهــی ســربازان مقدونــی شــد.

مدتــی بعــد از ایــن اســکندر بــه 
طــور ناگهانــی بیمــار شــد و بــر اثــر تــب 
ــاش  ــام ت ــش تم ــا مرگ ــت. ب درگذش
نــو  جهانــی  ســاخت  بــرای  هایــش 

دالیــل کامیابــی او در ســلطه بــر ایــران ایــن مســئله 
را برشــمرد. او نیــز چــون اســکندر خود را شاهنشــاه 

ــارس خواند. پ
3 _ طبــق منابــع گویــی اســکندر از جوانــی، عاقــه 
ــرای  ــاید ب ــته اســت و ش ــورش داش ــه ک ــی ب فراوان
ــر  ــکندر قبلت ــه از اس ــا آنچ ــار ب ــن رفت ــده ای خوانن

ــگ باشــد. شــنیده  اســت ناهماهن
بــر آتــش زدن تخــت جمشــید  آنچــه مبنــی 
ــت در آن  ــاه اقام ــد م ــد از چن ــر بع ــنیده ایم بنظ ش
رخ داده. علــت اصلــی آن معلــوم نیســت. شــاید طــی 
مراســمی کــه در آن اســکندر و همراهانــش مســت 
ــا  ــا بن ــت و ی ــن عمــل صــورت گرف ــد ای شــده بودن
ــود کــه ایرانیــان او را  ــه ایــن خاطــر ب ــه نظــری ب ب

ــد. ــناخته بودن ــود نش ــاه خ ــوان ش بعن

بی نتیجــه مانــد. بافاصلــه هنــگام حمــل 
تابوتــش بــه زادگاهــش، بطلمیــوس، 
یکــی از فرماندهــان ســپاهش، جســد را 
دزدیــده و بعــد ایــن واقعــه، بیــن ســران 
ســپاهش درگیری هــای فراوانــی رخ داد. 
ــز  ــی نی ــهرهای یونان ــی در دولت-ش حت
احساســات ضــد مقدونــی برانگیختــه 
شــد و هــر یــک ســر بــه شــورش 

ــته  ــتقیمش کش ــان مس ــد. .وارث برآوردن
ــدش  ــوری واح ــام امپراط ــدند و  تم ش
نهایتــا تبدیــل بــه چنــد پادشــاهی 
ــی  ــی یونان ــه محوریت ــد ک ــتقل ش مس
اکثــرا  کــه  پادشــاهی هایی  داشــتند. 
ــای  ــور نیروه ــد مقه ــده های بع ــی س ط
تــازه نفــس شــرقی و غربــی شــدند.
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ــود از  ــده ای ب ــا چکی این ه
ــران  ــکندر و ای ــع اس ــام وقای تم
منبــع  دوران،  ایــن  از  او.  زمــان  در 
ــان نوشــته  ــه توســط ایرانی نوشــته ای ک
شــده باشــد نداریــم. همــه آنچــه از 
ــه از  ــم ک ــز داری ــیان نی دوران هخامنش
ــه دســت آمــده ســنگ  خــود ایرانیــان ب
ــار  ــایر آث ــا و س ــده کاری ه ــته و کن نبش
ــکندر  ــه اس ــبت ب ــت. نس ــتانی اس باس
ــم  ــکه نمی یابی ــز س ــزی ج ــا چی ــم م ه
ــه جانشــینان  ــد توجــه نمــود ک ــه بای ک
ــش او را  ــکه ها نق ــر س ــم ب ــکندر ه اس
ــان  ــود را نش ــروعیت خ ــا مش ــد ت میزدن
دهنــد. ســکه های مربــوط بــه خــود 
اســکندر بســیار کمتــر از آننــد کــه 
تصــور می کنیــم. در لوح هــای بابلــی 
ــن  ــر مــرگ او داده می شــود. ای هــم خب
ــم. ــه از او داری ــد ک ــه می باش ــام آنچ تم

 در دوره ســلوکیان بنظــر او ماهیتــی 
ــته اســت.  ــان داش ــرای حاکم ــدس ب مق
ــم ایــن مــدت کــه  الزم اســت کــه بگوی
ــی  ــک ســده بیشــتر نمی شــود، گوی از ی
خــط یونانــی و زبــان یونانــی میــان 
اشــراف ایــران رواج پیــدا کــرد ولــی 
ــی  ــان بوم ــردم همــان زب ــه م ــان عام زب
ــن مقطــع شــاید  ــد. ای ــران مان ــردم ای م
حاکمیــت تاثیراتــی بــر آن تفکــر مثبــت 
آینــده نســبت به اســکندر داشــته باشــد. 

بــه هــر روی ایــن حاکمیــت یونانیــان 
ــار از  ــه ســرعت تحــت فش ــران، ب ــر ای ب
همــه طــرف قــرار گرفــت و ابتــدا توســط 
قســمت های  از  بســیاری  پارتیــان 
و  دادنــد  دســت  از  را  خــود  قلمــرو 
ســپس رومیــان کار آنهــا را یکســره 
ــکه ها  ــر س ــا ب ــان ابتدائ ــد. پارتی نمودن
ــته اند  ــی داش ــای یونان ــاب و لباس ه الق
ــوص در  ــه خص ــان ب ــذر زم ــا گ ــی ب ول
برهویــت  بســیار  دوم،  مهــرداد  دوران 

ــی  ــد و هویت ــد می کنن ــی تاکی هخامنش
جــدای از یونانیــان بازتعریــف می کننــد. 
تــا جایــی کــه نســب خــود را بــه 
اردشــیر دوم هخامنشــی می رســانند. 
ــاره  ــان دوب ــخ ایرانی ــع از تاری ــن مقط ای
القــاب ایرانــی بــر خــود می گذارنــد، 
خــط و زبــان یونانــی فرامــوش می شــود 
و بــه طــور کلــی هویــت متفــاوت از قبــل 
ریشــه هایش  کــه  می گیــرد  شــکل 
را بــه آن عظمــت کهــن هخامنشــی 
می رســاند. شــاید از همیــن مقطــع هــم 
ــی  ــخ حقیق ــا تاری ــاط ب ــه ارتب ــد ک باش
ــخ حماســی داد.  ــه تاری جــای خــود را ب
بــه هــر روی زمــان درازی گذشــته بــود 
ــی شــمال شــرق  ــوام ایران ــا از اق و پارته
خــود  خــاص  حماســه های  و  بودنــد 
را داشــته اند. در حماســه هــم دیگــر 
ــت  ــانه و واقعی ــن افس ــی بی ــرز دقیق م
نمی تــوان رســم کــرد. از همیــن جاســت 
ایــران و شــاید  کــه شــاهان ســابق 
ــی و  ــای تاریخ ــکانی ماجراه ــاهان اش ش

و  می شــود  ترکیــب  حماسه هایشــان 
ــبت  ــل نس ــن جه ــا ای ــا مدته ــا ت نتیجت
بــه ایــن دو سلســله بــه وجــود می آیــد. 
بنابرایــن دیــد کلــی نســبت بــه اســکندر 
ــت.  ــا نیس ــت م ــم در دس ــا ه در اینج
می دانیــم حکومــت مرکــزی خــود را 
ادامــه هخامنشــیان دانســته و یونانیان را 
بیگانــه می خوانــده. در ایــن مقطــع هــم 
ــی  ــی باق ــان قدیم ــزی از یون ــر چی دیگ
بازمانده هــای  آخریــن  بــود.  نمانــده 
از  یونانــی یکــی پــس  حکومت هــای 
دیگــری برابــر دیگــر قدرتهــا، بخصــوص 
روم در هــم شکســته شــدند و ازیــن 
پــس خصــم راســتین ایرانیــان رومیــان 
شــدند. مرزهــای غربــی ایــران پــی 
ــد و  ــد می ش ــط روم تهدی ــی توس در پ
در تمــام مــدت امپراطــوری اشــکانی 
ایرانیــان  هرگــز  مــورد4   یــک  جــز 
ــد. ــام ندادن ــان انج ــه رومی ــه ای ب حمل
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دوران ساسانیان
تــا اینجــا شــاید مطلــب طوالنــی 
ــکندر دور  ــث اس ــده و از بح ــر آم در نظ
شــده ایم ولــی بنظــرم کامــا طــرح ایــن 
مباحــث بــرای رســیدن بــه اولیــن نتیجــه 
نوشــتار بســیار ضــروری بــوده. طبــق 
آنچــه دربــاره اشــکانیان ذکــر شــد اشــاره 
کــردم کــه خصــم اصلــی ایــران، روم 
ــت  ــیوه حکوم ــم ش ــی ه ــوده و از طرف ب
داری اشــکانیان آشــوب فراوانــی را ایجــاد 
کــرده بــود. ایــن فرصــت بســیار مناســبی 
ــود. در  ــم نم ــکان فراه ــیر باب ــرای اردش ب
دوران او نــه کســی دیگــر از هخامنشــیان 
ــت و  ــری داش ــیان خب ــام هخامنش ــه ن ب
ــدرت  ــوان ابرق ــه عن ــی ب ــر یونان ــه دیگ ن

ــود را  ــه او خ ــود ک ــا ب ــود. اینج حاضــر ب
از تبــار دارای دارایــان می دانســت، کســی 
کــه همــه اندیشــمندان، بــر یکــی بودنش 
ــزون  ــد. اف ــم راین ــوم ه ــوش س ــا داری ب
ــوزاننده  ــکندر را س ــدان، اس ــن موب ــر ای ب
اوســتا و آشــوبگر دیــن خواندنــد و بنظــر 
ــی  ــود او را روم ــده ب ــرب آم ــون از غ چ
ــد  ــواردی ش ــه م ــا هم ــتند. این ه دانس
ــزی  ــت مرک ــک دول ــرای شــکل گیری ی ب
کــه برخــاف دولــت پیشــین یــک آییــن 
مســتقل و رســمی هــم بــرای خــود 
داشــت. ایــن موجب تشــکیل هویــت ملی 
بســیار قوی تــر شــد کــه برابــر روم شــکل 
گرفــت. ایــده ی ایرانشــهری اســتواری 
نتایــج  هــم  بســیار  و  گرفــت  شــکل 
مثبتــی برابــر رومیــان از آن حاصــل شــد. 

ــد  ــن دوران دی ــه ای ــت ک ــی اس بدیه
نســبت بــه اســکندر چگونه اســت. کســی 
کــه متــن دیــن اصلــی کشــور را ســوزانده 
تمــدن  ایــن  پادشــاهی  بزرگتریــن  و 
ایرانــی را از بیــن بــرده بــود، بایــد بســیار 
منفــور در نظــر آیــد وبــه قولــی گجســتک 
خوانــده میشــد. ایــن اولیــن جایــی اســت 
کــه در منابــع ایرانــی خبــری از اســکندر 
بــه مــا می رســد. در دوران ساســانیان 
اولیــن بــاری اســت کــه نوشــته های 
ــاهی  ــر ش ــاره ه ــده و در ب ــیاری مان بس
اطاعــات دقیقــی داریــم. خــدای نامه هــا 
ــه تاریــخ  ــده و این هــا همــه ب ــراوان مان ف
واقعــی نزدیکترنــد. ناگفتــه نمانــد دربــاره 
اســکندر،  توســط  اوســتا  ســوزاندن 
شــاهدی بــرای انــکار وجــود نــدارد.
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دوران اسالمی
ــی  ــان جای ــی هم ــع زمان ــن مقط ای
اســت کــه ســیمای بســیار خوشــایندی 
ــد. شــاهزاده  ــان کرده ان از اســکندر نمای
ایرانــی، پیامبــر، دوســتدار بشــر، همــراه 
ــت  ــی اســام و اکثری ــی، حام خضــر نب
صفــات نیــک را بــر او برشــمردند. ایــن 
منطقــی  اســامی  منابــع  در  ســیما 
می آیــد. چــون تفســیرات قرآنــی در 
ایــن دوران بســیار بــود و بایــد یــک نفــر 
ــن  ــا آن ذوالقرنی ــه ب ــد ک ــدا می ش پی
ــی  ــی گوی ــد. از طرف ــری کن ــرآن براب ق
زبــان  بــه  کــه  اســکندرنامه  یــک 
ســریانی ترجمــه شــده بــود بعدتــر 
ــه  ــپس ب ــد و س ــه ش ــی ترجم ــه عرب ب

ــتباها  ــته اش ــن نوش ــید. ای ــی رس پارس
بــه کالیســتنس کــه ابتــدای مقالــه بــه 
ــده5  و  ــردم نســبت داده ش ــاره ک او اش
ــر  ــر نویســندگان دوران اســامی، تاثی ب
ــور  ــان تص ــا هم ــته و ب ــیاری گذاش بس
شــده  عجیــن  او  بــودن  ذوالقرنیــن 
بــه گونــه ای کــه اســکندر دیگــر از 
هویــت تاریخــی خــود کامــا جــدا 
اســکندرنامه  در  این هــا  همــه  شــد. 

ــدا  ــود و ابت ــکندر ب ــراه اس ــتنس هم 5 _ کالیس
ــول آداب  ــاز قب ــا آغ ــی ب ــود ول ــدح مینم او را م
ایرانــی توســط اســکندر و تقاضــای خــدا خوانــده 
شــدن، رابطــه اش بــا او مشــکل پیــدا کــرد و 
ــکندرنامه  ــن اس ــت. ای ــن رف ــارش از بی ــا آث نهایت
ــت  ــانه ای اس ــه افس ــه او ک ــوب ب ــتباها منص اش
بــرای او نمی باشــد و همیــن بــوده کــه بــه منابــع 

ــیده. ــامی رس اس

ــه  ــود ک ــاهده می ش ــم مش ــاهنامه ه ش
و  می شــود  دانســته  داراب  فرزنــد  او 
بــرادر ناتنــی دارا. مــادرش شــاهزاده 
ــی  ــوس روم ــر فیلق ــد، دخت رومی،ناهی
ــی  ــا همــان فیلیــپ مقدون کــه بنظــر ب
برابــر اســت، می باشــد، کــه بعــد ازدواج 
ــود.  ــاردار می ش ــکندر را ب ــا داراب، اس ب
بعــد ایــن بــه دالیلــی داراب همســرش 
را از دربــار رانــده و نهایتــا اســکندر 
می شــود  بــزرگ  فیلقــوس  توســط 
می کنــد. فتــح  را  دنیــا  نهایتــا  و 

امــا اینجــا هــم یــک مــورد بحــث 
ــی  ــش طوالن ــک بخ ــت. ی ــز اس برانگی
شــاهنامه کامــا در مدح اســکندر اســت 
ــش  ــر علی ــی دیگ ــد از آن در جای و بع
می شــود:  گفتــه  اردشــیر  زبــان  از 

آزیمیلکس
ساتراپ تایر

از مجموعه »اسکندر«
خوآن فرانسیسک الیوراس
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نجمن  
ر ا کسی نیست زین انمدا

 ز فرزاهن و مردم رای زن

هک دینشن اســکندر بــدامگن 
 هچ کرد از فرومایگی رد جهان

کایک بکشت   نیاکان ما را ی
د آورد گیتی هب مشت  هب بیدا

همچنین در نمونه دیگری:

نگه هک اسکندر آمد ز روم بدا
هب اریان و وریان شد این مرز و بوم

شمشیرزن را بکشت
چو دارای 

خور و خواب اریانیان شد ردشت

عــاوه بــر ایــن نمونه هــا، آنــان کــه 

در شــاهنامه تخصــص دارنــد گفته انــد 
ــن قســمت از شــاهنامه کــه در  کــه ای
مــدح اســکندر اســت، بــه انــدازه ســایر 
ــات  ــت و لغ ــگ نیس ــا هماهن بخش ه
نظــر  بــر  بنــا  دارد.  بســیار  عربــی 
ــر  ــش را بعدت ــن بخ ــاید ای ــده ای ش ع
اضافــه نمــوده انــد. عــده ای دیگــر نیــز 
ــه ایننــد کــه هــدف فردوســی  ــل ب قائ
آوردن تمــام تاریخــی بــوده کــه پیــش 



فرمانده پارسی
در لباس سفر
از مجموعه »اسکندر«
خوآن فرانسیسک الیوراس

از اون نوشــته و موجــود بــوده بنابرایــن 
او هــر دو چهــره پیشــا اســامی و 
پســا اســامی را در شــاهنامه آورده.

ــد  ــه بع ــز ک ــران نی ــر روی دیگ ــه ه ب
دربــاره  ســرایش  بــر  فردوســی  از 
ــی  ــره منف ــن چه ــده اند ای ــکندر ش اس
را نیفزوده انــد و از آن اثــری نیســت. از 
ــکندرنامه  ــه اس ــوان ب ــه می ت آن جمل
خردنامــه  و  گنجــوی  نظامــی 
کــرد. اشــاره  جامــی  اســکندری 

تــا ســالیان ســال ایــن دیــد برجــا ماند. 
ــخ  ــش تاری ــه آن بخ ــگان ب ــد هم دی
ایــران قبــل از ساســانیان آمیختــه 
ــه  ــانه هایی ک ــاطیر و افس ــه اس ــود ب ب
ــیده  ــان رس ــه آن ــل ب ــل های قب از نس
بــود. بــه طــوری کــه ابتــدا کــه مــردم 
ــا تخــت  ــرا ب ــد آن ــار پارســه را دیدن آث
ــه  ــی ک ــتند. نام ــر دانس ــید براب جمش
امــروزه هــم بســیار اســتفاده می شــود.

دوران مدرن و 
نتیجه گیری پایانی

ــون  ــا کن ــه ت ــی ک ــع زمان در مقط
بیش تــری  اطاعــات  یافتــه،  ادامــه 
دربــاره اســکندر بــه دســت آمــده. 
چهــره  بــا  جدیدتــر  نویســندگان 
راســتین شــاهان هخامنشــی و اشــکانی 
آشــنا شــدند و پیــدا شــدن بیشــتر آثــار 
و همچنیــن دسترســی بیش تــر بــه 
منابــع غربــی باعــث شــد دیــد تاریخــی 
ــیار  ــی بس ــل و حت ــکندر تعدی ــه اس ب
منفی تــر از قبــل شــود. آرای نویــن 
ــخص  ــه ش ــری ب ــت بیش ت ــا دق قطع
ــی  ــه او روم ــم ک اســکندر دارد. می دانی
ــی  ــان او موجودیت ــوده و روم در زم نب

بســیار کوچکتــر از ابرقــدرت قرن هــای 
ــرای  ــکندر ب ــان اس ــود و در زم ــد ب بع
ــندگان  ــد. نویس ــود می جنگی ــای خ بق
جدیدتــر تاریــخ دیگــر او را از تبــار 
مفســرین  حتــی  نمی داننــد.  داراب 
ــی  ــه طباطبای ــون عام ــم چ ــرآن، ه ق
بــا  کــورش  دانســتن  برابــر  بــر 
ــد و  ــتری دارن ــد بیش ــن تاکی ذوالقرنی
ایــن مســئله ذوالقرنیــن بــودن اســکندر 
ــه شــهرت گذشــته نیســت.  ــروزه ب ، ام
هــر چنــد ممکــن اســت در آثــار ادبــی 
برخــوردی  او  افســانه ای  چهــره  بــا 
داشــته باشــید ولــی دیگــر ایــن مــورد 

ــدارد. ــی ن ــان جای ــار تاریخ نویس در آث
ــت  ــورد می توانس ــن م ــث در ای بح
و  یابــد  ادامــه  هــم  ایــن  از  بیــش 
ــتم و  ــوان داش ــه ت ــی ک ــا جای ــن ت م
آن طــور کــه پســندیده دیــدم بــه 
بررســی مســئله پرداختــم. کمــاکان 
مطالــب بســیاری مانــده بــود کــه بــرای 
جلوگیــری از طوالنی تــر شــدن مطلــب 
ــی  ــذورم. هــدف اصل ــان مع از آوردن آن
مــن، بررســی نگرش هــای متناقــض 
ــود و  ــان ب ــون تاریخیم ــود در مت موج
ــده  ــه خوانن ــن راســتا ب ــدوارم در ای امی
باشــم. کــرده  کمــک  عاقه منــد 

14شماره نهم - آبان 1399



خانواده داریوش )سوم( در مقابل 
اسکندر

پاولو ورونیس



16شماره نهم - آبان 1399



ــد همراهــش، آب داخــل جــوی  ــاد کــه می وزی ب
هــم می لرزیــد. شــاخه ها تــکان می خوردنــد و 
ســایه ی درخــت را روی ســرش جابه جــا می کردنــد. 
ــت و او را  ــش می انداخ ــه تن ــرزه ب ــرما ل ــوز س س
ــود،  ــرده ب ــش را فش ــه گلوی ــی ک ــل بغض در مقاب
ــر  ــل خواه ــوان در مقاب ــاخت. نات ــر می س ناتوان ت
ــن  ــه! م ــود: »ن ــه ب ــی گفت ــا نگران ــه ب کوچکــش ک
هــم بــا تــو می آیــم. اگــر بابــا بــاز هــم...« و ســرش 
ــش را دراز  ــتان کوچک ــود و دس ــه ب ــاال گرفت را ب
ــی او  ــد ول ــل کن ــرادرش را بغ ــا ب ــود، ت ــرده ب ک
گفــت: »تــو کــه نمی توانــی بیایــی…… می خواهــم 
ــا غــروب طــول  ــروم شــهر وســیله بخــرم. کارم ت ب
می کشــد. خســته می شــوی عزیــزم. تــو فقــط 
ــوان  ــد؟« . نات ــاش. باش ــته ب ــه کارش نداش کاری ب
در برابــر صــورت نــازش کــه در هــم فشــرده شــد. 
تــن ظریفــش کــه یــک وری شــد و بــا اخــم، زیــر 

چشــمی او را نــگاه می کــرد. او می گفــت: »زود 
می آیــم. قــول.....« و خواهــر، انگشــت کوچکــش را 

ــرادر. ــود در انگشــت کوچــک ب حلقــه کــرده ب
از  و  زانوانــش عمــود کــرد  را روی  دســتانش 
ــه  ــه ب ــاالی آن تپ ــتا، از ب ــت. روس ــش برخاس جای
طــور کامــل دیــده می شــد. حتــی خانه شــان 
ــش را  ــود. روی ــدا ب ــه پی ــه خان ــان آن هم در می
ــانه هایش  ــن ش ــرما بی ــرش را از س ــد و س برگردان
ــرواز  ــمان پ ــده در آس ــدادی پرن ــرد. تع ــع ک جم
می کردنــد. صــدای پرزدنشــان تــوی گوشــش 
تکــرار می شــد و کافــه اش می کــرد. ســرش را 
بــاال بــرد و آســمان را نــگاه کــرد. انــگار پارچــه ای 
ســیاه کشــیده بودنــد روی آبــی آســمان. بــا تعجــب 
چرخــی دور خــودش زد. شــاید داشــتند کــوچ 
ــا  ــد. نمی دانســت. ســمت درخــت رفــت ت می کردن
وســایلش را بــردارد. یــک آن پاهایــش سســت شــد 

ــزی  ــش چی ــر پای ــگار زی ــت. ان ــج رف ــرش گی و س
ــد؟  ــن داشــت می لرزی ــل می خــورد. زمی داشــت ق
کمــی مکــث کــرد. درســت حــس می کــرد. مثــل 
ــش  ــناک از ذهن ــر ترس ــه آن تصاوی ــود ک ــی ب وقت
ــدای  ــان ص ــد. ناگه ــط می لرزی ــت و او فق می گذش
مهیبــی از طــرف روســتا در کوه هــای اطــراف 
پیچیــد. تــرس بــرش داشــت. می دانســت دارد 
اتفاقــی می-افتــد. ســریع دســتش را پــرت کــرد تــا 
شــاخه ای را بگیــرد. شــاخه را رد کــرد. تــوی هــوا 
لمبــر خــورد و محکــم بــا ســر درون جــوی افتــاد. 
ــه  ــود ب ــبیده ب ــش چس ــت. صورت ــه ای گذش ثانی
کــف جــوی پــر از آب. همــان تصاویــر وحشــتناک 
ــر  ــدند. ه ــرار می ش ــمانش تک ــل چش ــاره مقاب دوب
چــه بیشــتر می َکنــد، صــدای نفــس کشــیدن 
ــه  ــان ب ــا ایم ــنید. ب ــر می ش ــرش را واضح ت خواه
ــن  ــه دل زمی ــل را ب ــت بی ــده  اس ــه او زن ــن ک ای

   محمدحسین ملکی

روستای ساوینساکایا در نزدیکی ِزوینیگراد
اسحاق لِویتان

   دانشکده فنی دانشگاه تهران
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فرومی بــرد. نیمه هــای شــب بــود و قبرســتان 
ــی و تاریــک. صــدای نفــس کشــیدنش  ــِی خال خال
مــی آورم  درت  اینجــا  از  »االن  می شــنید.  را 
ــا قــدرت بیشــتری خــاک را می کنــد.  ــزم« و ب عزی
ــگ مــی زد. »مــن  ــی ناواضــح در گوشــش زن صدای
زنــده ام...«. چشــمانش زیــر آب جــوی از ایــن ســو 
ــر در ذهنــش  ــو می خــورد و تصاوی ــه آنســو تلوتل ب
حرکــت می کردنــد. » داداش، قــول؟....«. ســرش را 
بــه ســرعت از جــوی بیــرون آورد. ســریع دســتش 
ــش  ــه در دهان ــی را ک ــرد و آب ــش ب ــر گلوی را زی
ــا  ــرون ریخــت. نفس نفــس مــی زد. ب ــود بی ــه ب رفت
ــتا در  ــت. روس ــراف انداخ ــه اط ــی ب ــی نگاه نگران
ــود. همــه چیــز رنــگ  تــوده ای از دود گــم شــده  ب
ــل  ــت مث ــود؛ درس ــه ب ــودش گرفت ــه خ ــود ب کب
صــورت پــدر. تنــش گــر گرفتــه بــود. بــه ســختی 
از جایــش بلنــد شــد و خــودش را از جــوی بیــرون 
انداخــت. نمی دانســت چــه شــده. چــه پیــش 
ــاده  ــم افت ــی ه ــر اتفاق ــت اگ ــا می دانس ــده. ام آم
ــدر کــه  ــدارد. پ باشــد، خواهــرش پناهــی جــز او ن
کمکــش نمی کنــد. فقــط می زنــدش! گرمــای 
قطــره ای را روی گونــه اش احســاس کــرد. روی 
ــون  ــر از خ ــتانش پ ــید. دس ــت کش ــش دس صورت
شــد. شــاید گونــه اش هــم کبــود شــده بــود. مثــل 
ــیاه  ــر و س ــورت الغ ــا آن ص ــدرش ب ــرش. پ خواه
کنــار بخــاری نشســته بــود و از درد معــده، چوبــی 
را بــه داخــل شــکمش می فشــرد و کام می گرفــت. 
رفــت یقــه اش را گرفــت و گفــت: »دیــدی بــا 
صــورت بچــه چــه کار کــردی؟ دیگــر از تــو 
ــه اینطــور  ــدرش. چــه می کشــی ک می ترســد. از پ
ــت  ــودش خجال ــد؟ از صــورت کب ــه ات می کن دیوان
پــدر چــه  یــادش نمی آمــد کــه  نمی کشــی« 
ــا چــه می-گفــت. او فقــط کام می گرفــت  گفــت ی
و می خندیــد. بلنــد. خواهــرش جلــوی در ایســتاده 
بــود و بــا تــرس نگاهشــان می کــرد. برگشــت، 
بغلــش کــرد. بــرد روی تخــت خوابانــدش. کیســه ی 
یــخ را روی گونــه اش گذاشــت و بــا مهربانــی گفــت: 
»کاری بــه کارش نداشــته بــاش. مــن مراقبــت 

ــی«. هســتم آبج
 در پشــت آن تــوده ی غبــار، خانــه ی خودشــان را 
ــود.  ــه آمــده ب ــود. زلزل می دیــد کــه فــرو ریختــه ب
ــه! ســینه اش از شــدت تپــش تیــر می کشــید.  زلزل
صحنه هــای ناگــواری در مقابــل چشــمانش تداعــی 
ــه روی  ــد ک ــش را می دی ــر کوچک ــد. خواه می ش
تخــت خوابیــده اســت و صورتــش را خــون گرفتــه. 
ــودش را  ــود، خ ــختیی ب ــر س ــه ه ــاورد. ب ــاب نی ت
ــد.  ــه ش ــیبی تپ ــرد و وارد سراش ــد ک ــن بلن از زمی
ــش  ــوی بغل ــرش ت ــد. خواه ــی دوی ــرعت م ــه س ب
ــت.«  ــده اس ــد. زن ــس می کش ــت: »نف ــود. می گف ب
ــده.  ــه ش ــد دیوان ــد. می گفتن ــیده بودن ــه ترس هم
می گفــت: »چــرا نمی فهمیــد؟ خواهــرم زنــده 

ــا!  ــه ه ــد دیوان ــرده بودی ــورش ک ــت. زنده به گ اس
ــیدند،  ــه می ترس ــا!« و هم ــود. دیوانه ه ــرده ب او نم
ــماعیل  ــد: »اس ــش می کردن ــد و صدای می خندیدن

ــه!«  دیوون
بــه پاییــن تپــه رســید و وارد جــاده شــد. خــون از 
ــد  ــه اش می چکی ــقیقه اش روی گون ــودی ش روی گ
ــود.  ــده ب ــش بری ــرد. نفس ــم می ک ــش را ک و توان
کنــار تیــر بــرق ایســتاد. در بیــداری کابــوس 
ــاک نمی شــدند.  ــش پ ــر از ذهن ــد. آن تصاوی می دی
کــدام  و  اســت  واقعــی  کــدام  نمی دانســت 
ــاره راه افتــاد. چنــد نفــر کنــار جــاده  ــی. دوب خیال
ــود.  ــان زده ب ــد. خشکش ــش می کردن ــره نگاه خی
ــش  ــاره در ذهن ــری دوب ــت؟«. تصوی ــودش اس »خ
ــود،  ــده ب ــده شــد. وســایلی را کــه از شــهر خری زن
ــه  ــمت خان ــه س ــرد و ب ــی ک ــت خال ــت وان از پش
رفــت. دیگــر خورشــید، تــوی افــق گــم شــده بــود. 
ــا خواهــرش  ــد ت ــاز کــرد. منتظــر مان ــه را ب در خان
بــدود بیــرون. بغلــش کنــد. ســرش را بگــذارد روی 
ــواب  ــی ج ــدا زد. کس ــد. ص ــی نیام ــانه اش. کس ش
ــود. ــه ب ــه را گرفت ــه شــد. دود، خان ــداد. وارد خان ن

 از کنــار جــاده راهــش را ادامــه داد. بایــد از 
رودخانــه می گذشــت تــا بــه خانــه اش برســد. بایــد 
بــه قولــش عمــل می کــرد. پــل شکســته بــود. بدون 
ــود.  ــده ب ــش داغ ش ــل آب. تن ــد داخ ــگ پری درن
بدنــش همچــون آهــن گداختــه ای تــوی آب، بخــار 
می کــرد. دود می شــد. پــدرش کام می گرفــت و 
ــد. در  ــرد و می خندی ــوت می ک ــان ف ــوی صورتش ت
ــاره کســی  ــه را بســت. صــدا زد: »آبجــی« دوب خان
جــواب نــداد. کمــی جلوتــر رفــت. مایــع لزجــی بــه 
کــف پایــش چســبید. روی زانویــش نشســت. کــف 
ــود و  ــده ب ــوکه ش ــود. ش ــه ب ــون گرفت ــه را خ خان

می لرزیــد.
ــتقامت  ــید و او اس ــش را می کش ــه تن آب رودخان
»زود  بــود:  گفتــه  خواهــرش.  بــرای  می کــرد. 
می آیــم. قــول...« بــه زور خــودش را بــه جلــو 
ــت و در آب  ــرش می گذش ــون از س ــید. خ می کش
می گرفــت.  بدنــش  از  را  نیــرو  و  فرومی ریخــت 
تمــام وجــودش را آن افــکار زنــده می لرزانــد. نصــف 
عــرض رودخانــه را پیمــوده بــود کــه جســمی تیــز 
در کــف رودخانــه، پایــش را خراشــید. فریاد کشــید. 
ــا حالــت التمــاس روی زمیــن افتــاد. تکــه هــای  ب
ــرد.  ــع ک ــرش جم ــورت خواه ــه را از روی ص شیش
ــرد.  ــگاه می ک ــره اش ن ــه چه ــت زده ب ــور به همانط
ثانیــه ای دهانــش بــاز مانــد. انــگار فاجعــه ای را کــه 
رخ داده بــود، نفــس می کشــید. انگشــت کوچکــش 
را دور انگشــت کوچــک خواهــرش حلقــه زد و بلنــد 

گریســت. 
دســتش را دراز کــرد. ســنگی را گرفــت و از 
رودخانــه خــودش را بیــرون کشــید. دهانــش 
ــود. چشــمانش دودو مــی زد و دیگــر  کــف کــرده ب

تشــخیص مســیر برایــش ســخت شــده بــود. 
ــد.  ــا بودن ــر پ ــوز س ــتا هن ــراف روس ــای اط کلبه ه
ــا  ــد. همانج ــگاه می کردن ــب او را ن ــا تعج ــا ب آدم ه
ــی،  ــا درماندگ ــرد و ب ــاال ب ــتانش را ب ــتاد. دس ایس
ــتاده اید؟  ــرا ایس ــه آمده....چ ــاد زد: »زلزل ــد فری بلن
کمــک کنیــد دیوانه هــا.« و آن هــا بــا حیــرت 
اســماعیل دیوونه   اســت؟  »خــودش  می گفتنــد: 
ــا گذشــت  ــار کلبه ه ــگان از کن اســت؟!«. لنگان-لن

ــت.   ــه  رف ــمت خان ــه س و ب
از میــان جمعیتــی کــه حیــرت زده نگاهــش 
ــه رســید. مــردم  ــه خان ــد، عبــور کــرد و ب می کردن
برگشــته  دوبــاره  »اســماعیل دیوونه  می گفتنــد: 
اســت؟ ایــن همــه مــدت کجــا رفتــه بــود؟« 
بخشــی از خانــه فروریختــه بــود و داخلــش را غبــار 
گرفتــه بــود. وارد خانــه شــد. در و دیــوارش را تــرک 
ــاب عکــس خواهــرش هنــوز  ــا ق ــود. ام برداشــته ب
ــت و در  ــاب را برداش ــت. ق ــرار داش ــوار ق روی دی
ــاره شــده ی خواهــرش را  ــت. ســر پ آغوشــش گرف
روی شــانه اش گذاشــت و تــن بی جانــش را آرام 
ــرد  ــورت س ــه ص ــتی ب ــد. دس ــت خوابان روی تخ
ــت  ــد. رف ــرون آم ــاق بی ــید و از ات ــرش کش خواه
ســمت اتــاق پــدرش. روی زمیــن پخــش شــده بــود 
و چوبــش را روی شــکمش فشــار مــی داد. فریــادی 
زد و افتــاد روی ســینه اش. بــا پنجه هایــش گلویــش 
را می فشــرد. چشــمانش را بســته بــود و تمــام 
ــاد زد:  ــوی او. فری ــود روی گل توانــش را گذاشــته ب
»آخــر کار خــودت را کــردی؟ خواهــرم را کشــتی؟« 
ــدر  ــود. نمی دانســت پ ــود شــده ب ــدر کب صــورت پ
دســت و پــا زد یــا نــه. او فقــط کام می-گرفــت و... 
دیگــر نمی خندیــد. از حنجــره اش صــدای خفــه ای 
ــر نفــس نکشــید. دســتانش را  ــد و دیگ ــرون آم بی
ــده اش را از  ــن درمان ــرد. ت ــدا ک ــدر ج ــوی پ از گل
ــن  ــت. آرام روی زمی ــن انداخ ــینه اش پایی روی س
کنــار تخــت خواهــرش دراز کشــید. بدنــش دیگــر 
ــش  ــًا از ذهن ــر کام ــام آن تصاوی ــد. تم نمی لرزی
ــا  ــرزدن پرنده ه ــدای پ ــا ص ــود. تنه ــده ب ــاک ش پ
ــوچ  ــتند ک ــاً داش ــد. حتم ــرار می ش ــرش تک در س
ــده  ــن ش ــم غمگی ــا ه ــاید آنه ــا ش ــد ی می کردن
بودنــد و تصمیــم گرفتــه بودنــد فــرار کننــد. 
نمی دانســت. امــا یقیــن داشــت کــه روزی، بعــد از 
ــد و  ــی برمی گردن ــال ها از روی دلتنگ ــا س ــا ی ماه ه
در غــم می میرنــد. خــون زیــادی از ســر و از پایــش 
رفتــه بــود. نگاهــش بــه ســقف افتــاد. ســقف تــرک 
برداشــته بــود. قــاب عکــس خواهــرش را برداشــت 
و نگاهــش کــرد. اشــکی از گوشــه ی چشــمش 
جــاری شــد و روی گونــه  ی داغــش ریخــت. اشــک 
بخــار شــد. دود شــد و او کام گرفــت و بلنــد 
ــقف راه  ــرک روی س ــه ت ــد ک ــدر بلن ــد. آنق خندی
افتــاد. آنقــدر رفــت کــه کل طــول ســقف را پیمــود 

ــد. ــران ش و ســقف روی ســرش وی
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قوتی نیست در این تنه ی بی جانم

همه را خرج تو کردم اما،

تیربار تربت در یک سو

باران می دهد امروز جواب

هق هق این بارش، رضب برمی دارد

آوازم آه است

نسیمی بی جان

حال، زوزه ها می کشد و

 خربم می دهد از طوفان

طوفانی یکسو.

سال ها می گذرد

جاِی پایی که در این راِه خطا رفته، به جاست

و دریغ از برفی نو، آفتابی سوزان

افسوسی یکسو

همه آن ها یکسو

من آنسو

در درونم فرمانی از تو

تیر باری در دم

ویران می شوم در ماتم.

من: آنسو

بعدازظهر در اوکراین
آرخیپ کوئن دژی

محمدحسین ملکی

از خراسانی تا نیمایی



هرنیــک ایبســن )Henrik Ibsen(، شــاعر و منایش نامه نویس 

نــروژی، از ســتون های اصلــی ادبیــات مــدرن نــروژ بــه شــار 

ــردم،  ــمن م ــه: دش ــه از جمل ــق ۲۶ منایش نام ــی رود و خال م

اســتاد معــار، خانــه  عروســک، مرغابــی وحشــی و ... اســت. 

تحول گرایــی  و  مــدرن  منایشنامه نویســان  جملــه  از  او 

ــرد  ــق ک ــه تزری ــات جامع ــه ادبی ــازه ای ب ــه نگــرش ت اســت ک

و منایش نامه هــای او حــول محــور آرمان هــا، دیدگاه هــا و 

فــراز و نشــیب های فــردی و اجتاعــی در رونــد حــوادث 

می گــردد.  اجتاعــی 

ایبســن زمانــی دشــمن مــردم را نوشــت کــه خــود به نوعــی دشــمن ملــت نامیــده شــده بــود و بــا نوشــن خانــه  عروســک منتقــدان 

زیــادی پیــدا کــرده و بــا واکنش هــای منفــی عــرف و جامعــه روبــه رو شــده بــود. دشــمن مــردم یــک مــن سیاســی اجتاعــی اســت کــه 

یــک معضــل اجتاعــی را مطــرح می کنــد امــا الیه هــای زیریــن آن بــه بــازی قــدرت و سیاســت می پــردازد. 

ــا مطــرح کــردن قضیــه آلودگــی آب شــهری  دکــرت تومــاس اســتوکان )Dr. Thomas Stockmann(، شــخصیت اصلــی منایشــنامه، ب

ــه رو می شــود.  ــر منایشــنامه اســت، روب ــن عن ــه مهم تری ــا فســاد ک ــا ب ــد ام ــری کن ــه بزرگــی جلوگی می خواهــد از فاجع

 ایبســن ضمــن نشــان دادن رشایــط و اوضــاع روز، بــه نقــد رونــد سیاســی اجتاعــی حکومــت و مــردم می پــردازد، بازی هــای سیاســی 

ــام  ــک مت ــداران دموکراتی ــع زمام ــه نف ــت ب ــه در نهای ــت ک ــه اکرثی ــد کورکوران ــد و از تقلی ــا می کن ــک را افش ــای دموکراتی حکومت ه

ــد.  ــزاری می جوی ــود، بی می ش

ــدرت تشــخیص را  ــد ق ــاآگاه، منفعــل و فاق ــه عــوام ن ــر می کشــد ک ــه تصوی ــه ( را ب دشــمن مــردم منایشــی پوپولیســت )عوام فریبان

ــه  ــردازد و در نهایــت درصــدد جایگزینــی اقلیتــی آگاه امــا پرورش یافت ــد می پ ــا اکرثیــت مقل ــه مخالفــت ب ــه اســت؛ ب ــازی گرفت ــه ب ب

اســت. رهــربان سیاســی، مدیــران روزنامه هــا و مناینــدگان مردمــی در قالــب شــخصیت هایی در ایــن منایشــنامه علیــه دکــرت اســتوکان 

می ایســتند درحالی کــه هیچ کــس مســئولیت رفتــارش را بــر عهــده منی گیــرد و همــگان، تــرس از مخالفــت افــکار عمومــی را در توجیــه 

ــد. ــان می کنن رفتارشــان بی

 نمایشنامه:

دشمن
 مردم
هنریک ایبسن

فاطمه موسوی
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برگردان مصاحبة جو بایدن با

   CNN درباره ایران
   پردیس فارابی دانشگاه تهران

   محمدامین عبیدی قمی

10 دقیقه

ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــان انتخاب در جری
ایــاالت متحــده ی آمریــکا نامــزد دموکــرات 
ــدن،  ــو بای ــب، ج ــور منتخ ــس جمه و رئی
ــرد و در  ــه ک ــزاری CNN مصاحب ــا خبرگ ب
ــد  ــه ی دونال ــه گفت ــگار ک ــه خبرن ــخ ب پاس
ــتم  ــت سیس ــر تقوی ــی ب ــپ را مبن ترام
گذشــته  دوره ی  در  اتمــی  تســلیحات 
ــته ای  ــق هس ــث تواف ــرد، مبح ــو ک بازگ
پیــش  را  ایــران  بــا  متحــده  ایــاالت 
ــود  ــنهادی خ ــه و روش پیش ــید و برنام کش
را در ارتبــاط بــا ایــران مطــرح کــرد.
ــه ای  ــه ی مقال ــًا ترجم ــر صرف ــه ی زی مقال
اســت که خبرگــزاری CNN در 13 ســپتامبر 
2020 مصادف با 23 شــهریور 1399 براســاس 
صحبت هــای شــخِص بایــدن منتشــر کــرد: 

ــد  ــه دونال ــی ک ــدن: زمان ــو بای ج
ــول  ــد، ق ــات ش ــزد انتخاب ــپ نام ترام
»توافقــی بهتــر« بــا ایــران را در رابطــه 
ــد  ــته ای داد و متعه ــه ی هس ــا برنام ب
شــد ایــران را تحــت فشــار قــرار دهــد 
تــا از رفتــار تهاجمــی خــود در سراســر 
خاورمیانــه دســت بکشــد. هماننــد 
ــت  ــای پرزیدن ــر از قول ه ــیاری دیگ بس
حرف هایــی  نیــز  این هــا  ترامــپ، 
ــای  ــه  ج ــد. ب ــی از آب درآمدن توخال
ــد،  ــل کن ــش عم ــه قول های ــه ب آن ک
ــه  ــتی را ک ــی سیاس ــال بی دقت ــا کم ب
می داشــت  نــگاه  امــن  را  آمریــکا 

ــن  ــتی را جایگزی ــت و سیاس دور انداخ
ــود. ــدیدتر نم ــر را ش ــه خط ــرد ک ک

]اتفاقــات[ مــاه گذشــته اثبــات کــرد 
ــا  ــه ب ــپ در رابط ــت ترام ــه سیاس ک
ایــران یــک شکســت خطرنــاک اســت. 
ترامــپ حتــی  در ســازمان ملــل 
متحدهــای  از  یکــی  نتوانســت 
ــد  ــرای تمدی ــکا را ب ــک آمری نزدی
بــا  ایــران  تســلیحاتی  تحریــم 
خــود همــراه کنــد. چــه بســا 
ــورای  ــای ش ــی اعض ــد تمام ــث ش باع
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ــم  ــار ه ــل درکن ــازمان مل ــت س امنی
ــد.  ــرح را رد کنن ــفاهی ط ــورت ش به ص
ــی  ــود دارد مبن ــاتی وج ــون گزارش اکن
ــتر  ــر بیش ــران ده براب ــه ای ــر این ک ب
ــاراک  ــور ب ــس جمه ــه رئی ــی ک از زمان
ــذار  ــود را واگ ــت خ ــن پس ــا و م اوبام
کردیــم )پایــان دولــت اوبامــا( اورانیــوم 
ــا  ــت. م ــرده اس ــار ک ــده انب ــی ش غن
شــدیداً نیازمنــد تغییــر رویــه هســتیم!

راجع بــه  توهمــی  هیــچ  مــن 
رژیــم  کــه  امنیتــی  چالش هــای 
منافــع  بــرای  ایــران  در  ]حاکــم[ 
آمریــکا، دوســتان و متحــدان مــا 
ایجــاد  )ایــران(  خــودش  مــردم  و 
بــرای  ولیکــن  نــدارم.  می کنــد 
ــک راه،  ــران ی ــر ای ــخت گیری ب س
ــری  ــت و دیگ ــمندانه اس راه هوش
راه ترامــپ. او نزدیک تریــن متحــدان 
ــی  ــه تنهای ــت و ب ــده گرف ــا را نادی م
ــید،  ــار کش ــته ای[ کن ــق هس ]از تواف
بــدون هیــچ برنامه ریــزی. توافقــی 
کــه چشــم و گــوش دنیــا را بــه 
ایــران  برنامــه  هســته ای درون  روی 
را  ایــران  مســیر  و  بــود  بازکــرده 

ــته ای  ــاح هس ــه س ــتیابی ب ــرای دس ب
ــود. ــته ب ــدی بس ــل تائی ــورت قاب به ص
بــه  مکــرر  بصــورت  )ترامــپ(  او 
ریســک  و  زد  دامــن  تنش هــا 
نزدیــک کــردن مــا را بــه جنگــی 
یــک  بــدون  خاورمیانــه  در  دیگــر 
واقع گرایانــه  برنامــه  و  اســتراتژی 
موقعیت هــای  او  آورد.  بوجــود 
ــث  ــه باع ــرد ک ــاد ک ــی را ایج تنش زای
نیروی هــای  دادن  قــرار  خطــر  در 
]نظامــی[ مــا )در خاورمیانــه( شــد 
ســپس  مشــکات روانــی آن هــا را 
خوانــد. »ســردرد«  ســاده انگارانه 
ــوان  ــی ای می ت ــار عین ــر معی ــا ه ب
»فشــار  راهــکار  کــه  دیــد 
حداکثــری« ترامــپ باعــث منفعــت )و 
سرخوشــی( رژیــم ]حاکــم[ در ایــران و 
ــود. ــکا ب ــع آمری ــه مناف ــی ب آسیب رس

دیپلماســِی  پیــش،  ســال  پنــج 
ــاد  ــث ایج ــکا باع ــری آمری ــت رهب تح
ــی داد  ــان م ــه اطمین ــد ک ــی ش توافق
ــان  ــال زم ــک س ــه ی ــل ب ــران حداق ای
بــرای تولیــد مــواد هســته ای الزم 
ــرای یــک بمــب نیــاز داشــته باشــد.  ب

اکنــون بــه خاطــر آن کــه ترامــپ 
ایــران را از تعهداتــش در قبــال توافــق 
ــترک(  ــع مش ــه جام ــته ای )برنام هس
رهــا ســاخته، تــا زمــان ]اجــازه[
خــروج از قــرارداد توســط تهــران 
چندماهــی بیشــتر نمانــده اســت.

هیــچ دیپلماســی جــدی ای بــرای 
جلوگیــری ایــن وضعیــت ]توســط 
امریــکا[ وجــود نــدارد. ختــم کام 
ــا  ــه ب ــران در مقایس ــون ای ــه اکن آن ک
ــت  ــدرت را بدس ــپ ق ــه ترام ــی ک زمان
بســیار  اتمــی  بمــب  بــه  گرفــت 
ــخی  ــپ پاس ــت و ترام ــر اس نزدیک ت
ــش  ــال پی ــج س ــدارد. پن ــرای آن ن ب
حتــی روســیه و چیــن نیــز در کنــار 
ــتادند  ــان ایس ــدان اروپایی م متح
برنامــه  بــه  آمریــکا  رویکــرد  و 
ــد. ــران را پشــتیبانی کردن هســته ای  ای
تنهاســت.  امریــکا  اکنــون 
و  روســیه  ترامــپ  سیاســت های 
ــتر  ــران بیش ــمت ای ــه س ــن را ب چی
و بیشــتر هــل داد. در حــدی کــه 
ــکا و  ــن آمری ــی )بی ــط بین االطلس رواب
ــس(  ــوس اطل ــاورای اقیان ــورهای م کش



ــه  ــود در ده ــد خ ــن ح ــه کم تری را ب
گذشــته رســاند. هنگامــی کــه تنش هــا 
در آغــاز امســال بــه اوج خــود رســید، 
ــن در  ــرار گرفت ــی و ق ــای هم پیمان به ج
ــان از  ــکا متحــدان اروپایی م ــار آمری کن
هــر دو ســوی تقاضــای خویشــتن داری 
کردنــد. مســئولیت پذیری  و 

چــون ترامــپ قــراردادی را نقــض 
ــکا آن  را مذاکــره  کــرد کــه خــود آمری
کــرده بــود و ســپس بی پروایانــه عمــل 
کــرد. دیگــر قدرت هــای جهــان اکنــون 
ــت  ــف مخالف ــود را وق ــرژی خ ــام ان تم
ــد،  ــکا می کنن ــت های آمری ــا سیاس ب
در  مــا  درکنــار  آن کــه  به جــای 
ــد. ــران کار کنن ــا ته ــه ب ــت مقابل جه
ــا  ــزوا م ــت و ان ــوط مخالف ــن مخل ای
را بــه بدتریــن ســناریو می کشــد: 

ــارت  ــت تج ــه ممنوعی ــودن هیچگون نب
ــات  ــت تحریم ــا بازگش ــلیحاتی ی تس
ســازمان ملــل و همچنیــن نبــودن هیچ 
قــرارداری بــرای محــدود کــردن برنامه 
اتمــی ایــران. و هیــچ برنامــه ]دیگــری[ 
کــردن. قمــار  بی پروایانــه  جــز 
ــری  ــران بازیگ ــش ای ــال پی ــج س پن
منطقــه  در  ضعیــف  عملکــرد  بــا 
نیازمنــد  مقابلــه  بــرای  بــود کــه 
ــا  ــود. ام ــرر ب ــار مک ــی و فش چانه زن
ــزرگ  ــه ای ب ــه حمل ــود ک ــال ها ب س
ــه  ــی در منطق ــای آمریکای ــه نیروه ب
ــپ  ــه ترام ــی ک ــود. از هنگام ــرده ب نک
قــدرت را در دســت گرفــت، ایــران یــا 
ــی های )نایبیــن( آن دو ســرباز  پراکس
آمریکایــی و یــک پیمــان کار آمریکایــی 
را کشــتند و 100 تــن از نیروهــای نظامی 
ــد.  ــروح کردن ــدیداً مج ــی را ش امریکای

بــه مراکــز نفتــی ســعودی ضربــه زدنــد 
ــذر  ــال گ ــاری درح ــتی های تج و کش
ــد. ــف کردن ــارس[ را متوق از خلیج]ف

پیــش از ترامــپ، ســال ها بــدون 
ــات  ــه امکان ــکی ب ــه موش ــک حمل ی
ــت.  ــراق گذش ــکا در ع ــی[ امری ]نظام
به صــورت  حمــات  ایــن  اکنــون 
اســت. دادن  رخ  درحــال  مکــرر 

ــور  ــران را جس ــپ ای  ترام
ــای  ــپ به ج ــت. ترام ــرده اس ک
پایــان  »جنگ هــای  آن کــه 
دهــد،  پایــان  را  ناپذیــرش« 
ــگ  ــه ی جن ــا لب ــکا را ت ــرراً آمری مک
تــازه ای پیــش رانــد. اگــر ایــن چیــزی 
ــر  ــت درنظ ــپ موفقی ــه ترام ــت ک اس
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ــم  ــدارم ببین ــت ن ــداً دوس ــرد، اب می گی
ــت. ــد او[ چیس ــت ]از دی ــه شکس ک
خبــر خوبــی که وجــود دارد این اســت 
کــه راه بهتــری هنــوز باقــی  اســت. این 
ــوان  ــه عن ــن ب ــه م ــت ک کاری اس
رئیــس  جمهــور خواهــم کــرد:

ــت  ــی درجه ــن اراده ی محکم 1. م
جلوگیــری از دســتیابی ایــران بــه 
ســاح هســته ای بــه کار می گیــرم.

ــران  ــت[ ته ــه ]دول ــن ب 2. م
بــه  بازگشــت  بــرای  امنــی  راه 
اگــر  داد.  خواهــم  دموکراســی 
ــرارداد  ــات ق ــه توافق ــًا ب ــران عین ای
ــده  ــاالت متح ــردد، ای ــته ای بازگ هس
نیــت  ]بــرای نشــان دادن حســن 
ــروع  ــه ی ش ــوان نقط ــه عن ــود[ ب خ
پیمان نامــه  بــه  مذاکــرات  بــرای 
بــاز می گــردد. بــا همــکاری هــم 
پیمانانمــان، مــا در جهــت توســعه 
مفــاد  کــردن  قدرتمندتــر  و  دادن 
ــراز  ــن اب ــته ای و همچنی ــق هس تواف
ــه  ــاد آن ب ــود ]از مف ــای خ نگرانی ه
ــرد  ــم ک ــل خواهی ــران[ عم ــت ته دول
کــه عبارت انــد از: فعالیــت متهاجمانــه 
ــای  ــازی آمریکایی ه ــت آزادس در جه
ــه  ــورت ناعادالن ــده به ص ــت ش بازداش
)در ایــران( و همچنیــن مقابلــه بــا 
ــی  ــای کنون ــت رفتاره ــه عل ــم ب رژی
ــه  ــر آن - از جمل ــوق بش ــاف حق خ
اعــدام کشــتی گیر »نویــد افــکاری« 
ــخ  ــت )تاری ــه گذش ــه ک ــن هفت در ای
ــپتامبر 2020( -  ــه 13 س ــن مصاحب ای
نادرســت  مجازات هــای  همچنیــن 
سیاســی،  زندانیــان  )غیرقانونــی( 
حقــوق  فعــال  وکیــل  من جملــه 
بشــری »نســرین ســتوده« همچنیــن 
ــه هم پیمانانمــان  مــا درجهــت کمــک ب
ــان  ــا و پای ــردن تنش ه ــر ک ــرای کمت ب
منطقــه  درگیری هــای  بــه  دادن 
)خاورمیانــه( ازجملــه جنــگ فاجعه بــار 

کــرد. خواهیــم  عمــل  یمــن  در 
مــن همچنیــن اطمینــان حاصــل 
ــاالت  ــای ای ــه تحریم ه ــرد ک ــم ک خواه
متحــده مانعــی در جهــت مبــارزه 
ــد.  ــاد نکن ــا کوویــد-19 ایج ــران ب ای
جمهــوری ام[  ]ریاســت  اول  روز  در 
در کنــار دیگــر تصمیماتــم دســتور 
ــوط  ــفر ]مرب ــت س ــرم آور ممنوعی ش
بــه ترامــپ[ کــه تعــدادی از کشــورهای 
ــب مســلمان را هــدف  ــا جمعیــت غال ب
ــرد. ــم ک ــو خواه ــود لغ ــرار داده ب ق

ــدن  ــب ران ــت عق ــا در جه 3. م
ــه  ــده   ای ک ــات کنن ــای بی ثب فعالیت ه
ــتان و  ــد و دوس ــام  می ده ــران انج ای
ــد  ــه تهدی ــان را در منطق هم پیمانانم
ــا  ــرد. ب ــم ک ــل خواهی ــد عم می کن
ــاالت  ــی ای ــرارداد امنیت ــر ق ــد ب تاکی
ــی  ــه در هنگام ــرائیل ک ــده - اس متح
کــه مــن معــاون رئیــس جمهــور 
ــن  ــکا همچنی ــد، آمری ــا ش ــودم امض ب
همــکاری  نزدیکــی بــا اســرائیل بــرای 
ــا  ــی آن ه ــن از توانای ــان یافت اطمین
ــران و  ــل ای ــود در مقاب ــاع از خ در دف
پراکســی هایش )نایبینــش( خواهــد 
ــای  ــتفاده از تحریم ه ــا اس ــت. م داش
ــوق  ــض حق ــل نق ــد را در مقاب هدفمن
ــش از  ــران و حمایت ــط ای ــر توس بش
ــک های  ــه ی موش ــم و برنام تروریس
داد. خواهیــم  ادامــه  بالســتیک 

ــن  ــد، م ــل را برگزین ــران تقاب ــر ای اگ
آمادگــی آن را دارم تــا از منافــع حیاتی 
ــم.  ــاع کن ــان دف ــای نظامی م و نیروه
ــی  ــیر دیپلماس ــا مس ــاده ام ت ــا، آم ام
را در صورتــی کــه ایــران بــرای نشــان 
ــیر  ــرای مس ــود ]ب ــی خ دادن آمادگ
ــم. ــردارد، بپیمای ــدم ب ــک[ ق دیپلماتی

ــا در  ــورهای[ دنی ــتادن ]کش ــا ایس ب
کنــار آمریــکا، دولــت بایــدن تصحیــح 
ــران  ــا ای ــه ب ــت گذاری در رابط سیاس
را در اولویــت خــود قــرار خواهــد داد.
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